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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bengkuang (Pachyrhizus erosus) berasal dari Amerika tropis yang 

umumnya berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pada mulanya, tanaman ini 

tumbuh secara liar dan banyak dibudidayakan di Meksiko dan sekitarnya, namun 

tidak intensif. Di Asia, bengkuang pertama kali diperkenalkan di Negara Filipina 

dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Lingga, 2010). Bengkoang 

termasuk famili Fabaceae. Bengkoang mengandung vitamin C, vitamin B1, 

protein, dan serat kasar relatif yang tinggi. Bengkoang merupakan diet rendah 

kalori 39 kkal/100 g karena mengandung inulin (Noman, et al., 2007).  

Bengkuang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh manusia 

diantaranya untuk mengurangi produksi asam lambung, mengobati sariawan, 

memperlancar pencernaan menyehatkan tulang serta gigi dan sebagai antioksidan 

(Alfi, 2014). Pemanfaatan umbi bengkuang untuk saat ini hanya dikonsumsi 

sebagai buah segar sehingga menyebabkan harga bengkuang berubah-ubah sesuai 

dengan permintaan konsumen. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan nilai 

umbi bengkuang untuk menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi. 

Peningkatan nilai umbi bengkuang dapat dilihat dari berbagai produk yang 

dihasilkan dari umbi tersebut seperti tepung, pati dan inulin. Tepung dan pati 

bengkuang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan sehari-hari 

seperti roti, kue dan makan yang mengandung tepung lainnya. Sedangkan inulin 

memiliki pengaruh tidak dicerna dan diserap di dalam perut, tapi di dalam usus, 
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dimana disana terdapat banyak bakteri, sehingga inulin digunakan untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan bakteri pencernaan yang baik dan 

mendukung peningkatan fungsi usus serta kesehatan umum.Inulin juga mampu 

menurunkan kemampuan tubuh untuk memproduksi beberapa jenis lemak (Lastri, 

2015). Selain itu juga berpengaruh pada mengurangi resiko kanker usus dalam 

meningkatkan kerja vili usus serta memperbaiki parameter darah, khususnya 

kolesterol dan glukosa dalam darah. Inulin merupakan bentuk serat pangan larut 

yang tidak dapat dicerna dalam enzim-enzim pencernaan (Azhar. 2009).    

Produk umbi bengkuang berupa tepung pati dan inulin dapat ditingkatkan 

melalui pengoptimalan umur panen dan penyimpanan pasca panen umbi 

bengkuang.  Umur panen umbi bengkoang yang semakin tinggi cenderung 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar air, kadar abu, dan kadar lemak tepung 

bengkoang, sedangkan kadar serat kasar cenderung meningkat. Kadar protein, 

terjadi kenaikan pada umur panen 4 bulan dan cenderung turun pada umur panen 

5 bulan. Semakin muda usia panen bengkuang maka memiliki komposisi kimia, 

rendemen ekstrak metanolik, dan aktivitas antioksidan yang lebih optimum 

dibandingkan dengan usia panen yang lebih tua (Lintang dkk, 2014). 

Penyimpanan yang baik dapat membuat umbi bertahan hingga 2 minggu. 

Semakin lama penyimpanan bengkuang menyebabkan penurunan kadar 

komponen serat pangan larut seperti inulin. Hal ini menyebabkan aktivitas enzim 

amilase di dalam duodenum (usus dua belas jari) menjadi semakin tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa penambahan serat pangan pada perlakuan tertentu, mampu 
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meningkatkan aktivitas enzim amilase dalam mendegradasi karbohidrat (Khairina 

dan Yuanita, 2015). 

Kombinasi antara umur panen dan lama penyimpanan diduga 

mempengaruhi mutu fisik dan kimia yang meliputi hasil tepung, pati dan inulin.  

Oleh karena itu, penelitian kombinasi antara umur panen dan lama penyimpanan 

yang berbeda pada umbi bengkuang dapat memberikan informasi baru tentang 

pengaruh umur panen dan lama penyimpanan terhadap mutu fisik dan kimia yang 

dihasilkan dari umbi bengkuang, sehingga dapat diketahui kombinasi yang 

optimal pada umur panen dan lama penyimpanan agar diperoleh mutu fisik dan 

kimia yang maksimal.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut  

1. Bagaimana pengaruh kombinasi umur panen dan lama penyimpanan 

terhadap mutu fisik dan kimia umbi bengkuang? 

2. Bagaimana pengaruh umur panen terhadap mutu fisik dan kimia umbi 

bengkuang? 

3. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap mutu fisik dan kimia 

umbi bengkuang?  

1.3      Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh umur panen dan 

lama penyimpanan terhadap mutu fisik dan kima umbi bengkuang (Pachyrhizus 

erosus) produksi Kediri. 
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1.4  Hipotesis  

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka diperoleh hipotesis 

yaitu. 

1. Diduga terjadi interaksi antara umur panen dan lama penyimpanan terhadap 

mutu fisik dan kimia umbi bengkuang. 

2. Diduga umur panen berpengaruh terhadap mutu fisik dan kimia  umbi 

bengkuang. 

3. Diduga lama penyimpanan berpengaruh terhadap mutu fisik dan kimia umbi 

bengkuang. 

 

 


